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SALITA AT BUHAY
NA PINAGDAANAN

Ng Dalawang Mag-ama
SA ISANG ALDEA

SAKOP NANG REINONG ESPAmA.

Oh gradoEg marikit nang tanang eirkulo
knrong kapisanan tronong kerubiko,
ang nakakatalad tunog nang musiko
manga i'akultades sa juntang ganito.

Sa mahusay ninyong hayag na pulutong
eitado BB, leyes manga observador,
generosong puso'y nakipag alikor

sa honor at uri kilatis nang krisol.

Ako ay gagaya na makipagvlva
SA higing at tuoog nang tanang musika,
pusong improdente'y binlgyan nang say^
sabing ikaaliw nang inyoog prudeneia.

Ako'y nangangahas humango sa texto
lumagda't sumipl nang Isang ejemplo,
sa manga notieia nang a Id divino

ga wlkang kastlla'y hinango sa verso.

Dl ko na sabihin manga pag-aprobar
hahabang hlstoria kung ipagsasaysay,
tatnihaklD ko na, at nang di maligaw
yarlng salita ko'y sandaling paklnggan.



8a taaang pinapo ay inuutang ko
Aiig kapayapaan at muntiog giteoelo,

m isang nobieia'y magsa palad ako
sa aking paaghawakan magsllbing adorno.

Dt anhin ang sabi sa Espa&aug reino
yaong exceleateng haring Garloe Qiiinto,

May kapatid siya na isieg giBoo
mg paugala't bansag markes Gualtero.

Malayo @a eiudad nang reinong Espaiia
m Isang kondado ang tahanao oiya
ang kapaugyariha'y di huli sa iba
may manga eonse^o sa real eorona.

Ang kaniyanh hawak na kapangyarihaa
%f para ring harl ang kaoiyani lagay,

may sariliag rentaH manga pfcbtiwisan
Tilla at kondado na nasasakupan.

Malaki ang tuwa nang con6ejong tanaa
»a alteza nilang loob na timtiman,
mg nakasisira'y kung iiya'y mamatay
aog renta't palaclo*y walang magtatan|aa

Dahilan sa siya ay walang aiawa
ani «Itezang bunyi na slnabi ko na,

*

ang manga priyadoDg kasangguni nlya
pawang umaamong slya*y pikasal n».

Ang wika nang mairkes sa manga pii^adea

ang bagay na yaon aniya'y totoo,

raiunl datapuwa't hintay muna kayo
hiiiidl pasasaan ang bagay na Ito.

Sa saiot nang markes sa pribado ntym

ii nakapag-wika aiig Isa at isa,

di na sumangguni silang mull pa
iimayoa sa gusto nang bunylng alte^a.

Doon dln sa sakop Baeg markes trualttp^

ay may isang pastor ea libls nang mno,
doon tumatahao laon nang nabao
aag pan|ala*t bansag ay si Jiian1culo.



May aodk na bugtouK ^^ iBang dalaga
mg paagala't baosag nlto'y si Grieelda,

timtima't mabalt bagaman pastora

magandang babaing waiang ikalawa.

Palibhasa ngini'y taong maralita
tmatahanan pa'y isang kubong sira,

Ba umaga*t hapoii ang kanlyang gawa
manga tupaH kaebbiog aiig inaalaga.

Sft tuwing umaga'y magsiiimba muna
saka pakakanin ang kanlyan| ama,
kung ito'y matapos makakalii Biya
manga tupa't kambing ay pawawalan na.

Manga damit nila na gula|ulanit
suiunungin nl>a kungdl kaya'y bitbit,

at doon sa parang kung siya*y sumapit
sa Itllm nang kaho'y agad nang lalAplt,

Pagdadalitaang tatahiin nanga
yaong manga damit na punlt at slrn,

kahi't nauupo^y titlndlg na bigla't

tatanawln niya ang tupaeg alaga.

Sa tuwltuwlna*y gawa niya yaon
hindl sumasala st umae'a't hapon.
di ko pagaanhin nama'y nagkataon
ang markes Gualtero'y nakaraan doon.

Nagmula sa bundok at humabol siya
nang oras aa yaon nang mag-lo4ng usA.

siya'y nahiwala^ sa manga kasama
eiyang nasumpungan itong s! Crlce!da.

Pagkaklta niya iiya'y natigllan

kibayo'y pinigil niya't pinatahan,
at itong pagtora^y siyang plnagmasdan
BB dlkit at tlkas nang pangaBgatawan.

Nuno po sa lilim itong si Orieelda
aag kahalimbawa'y tala sa umaga,
st miarkes Gualterong agad na naklta
Bagiilo ang loob puso't ala-ali»
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Nagulnmlhana't dl aakapangusap
humanga ang puBong parani nakamandag,
gi malaking sintang hindl hamak-hamak
siya ay natalo't agad na nabihag.

Nagnilay pagdaka at saka lumApit
ang pinapanalo y ang malaklng ibig,

ang taiaga't nasa ay Ipagsusulit

ang malaking sintang tinago sa dlbdib.

Pagdaka'y tiaanong nang mahal na market^
ang lyong paagalay Ibig kong mabatid,
yaring aking puso'y nasilo't naraklp
aiyang lyong lagay kiyas mo at tindig.

Ang wika ^t sagot nang bunying paatora
t4& tanong mo poko mahal na altezai

nag aking pangala'y abang ii Grieelda
taong maralita dito sa aldea.

Umuling nagwika ang markes Gualtero
Grieelda ay ano dito ang gawa rao,

sagot ni Grieelda ay pinapastol ko
manga hayop namlng gumagala dito.

Ang wika nang markes dito kay Grieelda

kungdangan ang ako ay may kalujiuwa,

sa pagkasimbuyong pagtama nang siota

sa lagay kong ito*y mistulang patay na.

Na sa pagdulog ko at biglang paglaplt

bait koy nagulo sampung pag-IIsip,

llma kong sentido'y pinaulik-ulik

alalayl ako mataas na langit.

Kungdangan ang aking napaglalabanan
malaki ang hiyang bibig ko ay buksan,

laman niyarlng dibdib kung lyong matingnan
natarito mo sana ang katotohanan.

Pagdaka'y riagtlndig Itong si Grieelda

6^^ 8iya*y sumagot sa bunying alteaa,

ang isang para kong hamak na pastora

di sukat blruin kung tungkol sa sinta.



Ang isa sa roon altezang mArangal
sa lagay mong lyan ako ay alangal,
at malaking kutya ang iyong kakamtan
sa hang para ko*y maklpagpanayam.

Talastas mo poko't ako*y andk pastor
aliplnin mo ma'y di pa yata ukol,

manga pagbiro mo'y huwag ipatuloy
mahalay «a iyo't aking panginoon.

Aag sagot ng markea huwag kang magtaka
fenix ang lagay rao sa ibong dguila,

sa bagiik oang Diyos kung ipagtalaga
sasalilungan ka nang buong Lisboa.

1)1 mo baga tanto ang ghitong dallsay •

at manga d!amante*t rubing makiklnang,
an? himak lia lupa aog pinagmumulan
atig dikit iiatig sapo'y Ikinatatanghal.

Diyao sa wlka mong ikaw ay pastora
di ukol at dapat sa manga markesa,
di bakin si David nftng panthong una
pastor ay nagharl nang kapalsran na.

Poon ko Grleelda loob mo'y paghusay
sa aking sinabl huwag kang mamaang,
ito palang sinta'y ang nakakabagay
hlndi nakikitt ang nilalakaran

Hlndi na kumibo itong si Grieelda
tinablaB naDg hiya takot at pangamba,
tun^iwag sa Yirge't nagbuntong hininga
saklolohan mo po nang mahal mong graela»

Mag-wari ka poon at mag-ala-mla
huwag kang mabuyo sa isang pastora,

baka ang l:amtan mo bukas makalawa
ang ikasisira nang purl mo't honra.

Kaya ang wika ko altezaug marangal
mita ka nang iyong kapares kapantay,
sa lagay koQg yari ay tantong alangan
ikahihiya mo sa kapuwa mahal.



Ang ssgot Dang markes sukat na anlya
siig miDga wika mo sa akl't pagmura,
ia lagay kong ito^y aoo kaya baga
diwa'y di katnlad nang lalaklng iba.

At ani ntsaaakop nang buong Lisboa
iniaalay ko m dlkit mo't ganda,
ang hieiahangad ko't ik^ng pinipita

kometang matignan nang daliwaog m»ta.

Oiieelda'y paglubay naog loob mo't bodiii

ftt aio*y huwag mong bigyan naag pighati
puso kong laay saktt na nalulogami
hamog nang -twa mo'y ipagtaliiropat!.

# Huwag kang mnnganib at hiiwag malumbay
ito*y hiadi biro at katotohanan,
ang ninanasB kong iblg na makamtao
yaong matrimoniong kamahal-mahalan.

Sagot ni Grieelda sa mahal na markeg
mabunying Biteza y huw^g kang magalit,

umaasa ki ea sa buo mong isip

bago'y hindi mo pu tanto't nababatid.

Marami at madla sa balst eang mund©
mg nangaghahawak nang sintaog pi^ra mo,
walang kasing tamis hauggaDg bago^bago
saka kung sumawa'y di na asikaso.

Naging ugali na't siyang lumalakad
lalo't sa para kong isang taong hamak,
kukiini t klkltlin ang buko*t bul&klak
kapag-8inawaa*y pinakalat-kalat.

Bukod sa d! gayon aywan sa iba

«ng !oob nang tao'y di nagkakapara,
alln mang buiak-lak at manga sampiga
masamyo Aog bango kung naea maeeta.

Hlndi kaslraan sa mundo^y vanidad

ang makapagtlis nang dalita't hlrap

kung sa puno niya raalanta*t malagl&g

may alagang pur! di mapapahamak.



x4.og wika aaag markai aro'y ko aaiya
daig aag patallm kay Roldang aspada,

aog hirap koag dala ay naragdagan pa
laangs paglait mo hangga nang kaoliia.

iOh eisneng balitang bunying ava fenix'

dampi ang dibdib mo't ikaw ay mag-isip,

kordial ka poon na sakdal nang lamig
aa Ikapapawl nang hirap ko't sakit.

x\t ikaw rin naman ang aking inBtieia

pinigsasakdalaa nang hirap kong dala,,

kan?di mangyayari baklt hindi mo pa
iitiiin at kitlin ang taogang hinlnga.

Tugon nl Orieelda^y di ko kaknlaiigaii

galang ea dlkit mo a!tezaQg marangal.

umaoo ang puso ay naaasakitan

pitagan aa lyo'^^aking aiang alang

Sa Diyos na Hari dooa ka maDgiiawak
at sa In&ng Yirgen bagaman di dapat
migaiidang nasa mo'y panuntan nang palad

hnwag bagaeg datnan nang anomang sniBbtt

Kaya ang wlka ko mahal na altaza

ay magnilay ka po at mag ala-ala,

kung ikasisira nang puri mo't hoara
ako namaag yari'y dili nmaaBa.

Kung sa ganang aklo sng wika aang mark?^^

amg bagay na yao'y huwag ipaoganib

ang aklng pagsinta't tunay na pig-ibSg

ang oakatatanto^y ang Diyos sa langit

Ang pagkatotoo nang bagay na ito

keha yaring singslng na nasa kamay ko
maglng katibayan nitong matrimonio
kuag Ipagkaloob nang poong s! Kristo.

Sagot ni Orleelda'y aking tatanigEpi®
aag siogsiog moog mahal na alay sa aklis

»a kung mangyayari ang pita ko't lilll©ff

m am^ ko sana'y lyo pong sabihlia.
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Ang sagot ng markes ang iyong magiilapg

mangyayari bagang dl pagsasabihan,
oguni ang wika ko ang isang dahilan.

aking sasabihin ay lyoag pakinggao.

Ganito ang sabi nang markes Gualtero
Grieelda^y isilid sa kalooban mo,
kung may sakuna ka oa kahima't ano
bagay nang usap tay walang paglllilo.

Sagot ni Orleelda sa bagay na yaon
la kalooban mo ako'y umaayon,
ang mabuting easa'y kamtaiig mahinahon
kita'y raanalaogin ea Diyos na Poon.

Ito*y siya nilaog pinagkayarian
aang dalawang sintang pinag-isaDg tunay,
ang markei Gualtero^y *naghand&'t naerlaan

OAng lahat na damit buong kaaangkapan.

Pagdating nang markei sa palaeio niya
ang manga pribado'y tinipon pagdaka,
at Ipinahayag sinabing lahat na
yaong iniibig oa maging markesa.

Naroon aniya sa libis nang villa

aag isang babaeng ngala*y si Cricelda/

at si Juan!culo ang kanlyang amd
laon nang panahong bao sa asawa.

Ngayon dt y paroona't siya'y InyoDg kun!ii

sa kay luanlkulo ay inyong sablhln,

buong katungkula'y siya ninyong gawin
kayo na ang siyang aking katawanln.

At tuioy magdala nang isang earrosa

at buong vestldo nang pagka-markeia,

at magsiabuloy kondesa at dama
oang may kaagapay kung slya'y dalhin na.

Nang kinabukasan pagdaka^y gumayak
earrosa't kabayo'y parang lumilipad,

dl naman nalao'y dlnatlng na agad

bahay ni Criceldang sadya nila't haiiap.



^mg Uiin nknt nmtkm kktiil^g 'miMW. ^"'"'

'klmili ns^ke^ibo'r;tifignlilxmatim-'' ^uii%mj,r<^

Mg pastor na' ablag •^kkol^la^g^^lii^aMn! '":'^
'''

Ang''w\tiikfi'mfsi'y'^ ^-^
^

^

ako'y walMn^''^ilaiig"1^ag()t 'si'

i

^w---i'-.- >J^-

di ko mati^sabiHlia/tilBBtai^ii^ bikiyb*^"
''^'"^" '""

aog kadaitaan 'tiaDg abang lag^y k
*

K'iiya 'ailg'^S^tka^'keir la^i^^l^k:haki-*;ntla"'^^^

siiilabi %a io^^t't'' h-uvfag^^ mfe'gffag '^»1^, ': '^

^

•'"'

ynring buh^y' kd^tiiaii krig Iriybng' in^]piia

lEiaaiay ko na 1|yinMadala. ' ^ iw,.

^ KaM't^ia lbbb^^^isfo^^'tfiaMp^^^^

Miahlwalay i ko sa biig^tobg kort g ai'^k," '

'

mko'y magtitim kung siya^ nlattg pk1m'(i ' ' '* '

a^t ito*y 8ii Dlyos 'nahggaliiig nagbuh^i) ' '

Pigkailiibiiig gayo*^^^ loniapit ip^|d^l?«

'

mg inaoga koadessi^t sariipting iiiaii|2i'd^aina\^

agad bioihisan nab^ d^niit tia datii' . ^^^

aari-saring hiy^s' manglt piedrerM/^'
" *

Diitbit tti^Oi^ldeld^^^^a^ n^n^ ib^ipiyiliihaB

aog kahalimbaWa^ stitiilkit bd' araW; '

"'

&eg tanaag d6ro5a ay'^nagkmaaj^8|fiati
^

Eadaig si Feb6 tik bi^rig; teisiliBh^. ^
^r^^

Totoo^t tnai^«iii!Dgf baiita Diaii^ig ^n* *

na manga baba^ng 'siktiil lii nf gtgaiida,
bttkod 8fe kay Estbr at le^y Flocai^fida

mg lahat nahg Ito^y da!g bi erieeldW

Pag-aohing sayiayiil ang 'dlkit ait |inda
mg sasabihin ko y niyoog aalis ha,'

ang hlnuboug damlt "pagdaka'y kiiinhg*t

agad Itloago naogf -katilyang ^m& ^ >

At saka natWika siya iaartg gariitp

diamit na gulanit ay itatsigo kb/ '

biikas tnaktflawa-y rE pagkai^Ip k^

»f Ito rin laliiaDlg in^ slyalng s^gttro, 1
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Saka sl Grleelda'y nagbuhat nagtiudlg
nang masnotan na naog mabutiiig danalt,

ang manga kondesa'y tinalo^t dlnaig
at Iba't iba pang damang nagsiakit.

Di ko pag-aanhin ay napaalam na
ang mauga prlvado't tinlponjg lahat na,
Iiumaiik sa kamay nang kaniyang smA
at agad siimakay doon sa earrosa.

Naug lumalakad na^ malaki ang tuwa
nang manga privado't nangig-aalaga,
bukod si Orieeldang mata'y lumuluha
dahilan sa amd na naiwang bigla.

Ngunl t malaki man ang lumbay na daia
ang nananalg din yioag pagsasayi,
manga kabayo pang nangagsisihlla'y
iba ia ugaling ating naklklta.

Ano^y nang dumating doon sa palaeio
malaki ang tuwa nang markes Gualtero,
ipinatawag na yaong arzobiepo
nang oras ding yao*y napadespue^do.

*At ipinagAestang hlndi hamak hamak
ang manga Privado at kondesang lahat,
malaki ang tuwang walaog makatulad
Ba nakita nllang nagkaiiang palad.

Di ko pag aanhin nang humabang araw^
pagsasama nilang lubhang mahiousay,
Itoog si Grleelda'y nagbuntis oaglaman
at saka dumtting ang kapanganakan.

Ang Iplnanganak ay isang lalikl
^og anyo at asai *y kawUi-will,
walang ikalawa nang diklt ^t butl
ang lpinangala*y D Juan ang sabi.

Nang maging santaon humiglt kumulang
edad ni D. Juin na nilalakaran,
nan-usap ang markes sa asawang mahal
parang tinltikman loob na timtlman
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Anlya Grieelda ako'y mamamat^y

BSBg malaking hiya ea privadoog taoan,
dakilaD sa aking naglog kapalaran
nang pag-aasawa sa hindi kapantay.

Ang wika sa akin nang manga privado
tanang manga grandes at manga congeJo,
mg SLukk tang iya*y ikaWhiya ko
at di kikilanlin nang alia ma't Bino.

Mahaagay patain ang an^k tang iyan
ipatapon ko sa buodok at parang,
kongdi kUillanlin at di igagalaog
aanhin ko siya kahi't mabuhay man,

Itong st Orieelda'y sumagot na agad
nang sabing malambot at wikang banayad,
dt baga wlka ko asawa kong iiyag >

mita ka nang iyong kauri't katapat.

Ang sagot nang raarkei aanhln pa baga
aog nakararaa'y pabayaan mo na,
kung itutulpt mo*y papatain ko na
iiaog di mamalayan nang Jba t ibapa.

Sagot ni Grieelda ako ay umtno
ftt hindl umayon sa kalooban mo,
klnuha ang bata nang markes Gualtejo
at Baka tiuawag ang isang kriyado.

Kapagdaka'y biglang sumulat sa papel
buong kalihiman ang Ipinagturing,
dito sa krlyado ay iplnagbilin
ang bata at sulat gayon din ay dalhin.

Doon sa Granada ay biglang dalhin mo
at iyong ibigay sa konde Panieio,
hindi na sumaad dito sa kriyado
pagka't mayroon nang sulat na sekreto.

Aug wika na lamang na ipinagturing
dlto sa kriyado at Ipinagbilin,

ang bagay na ito'y iycflig ipaglihim
§a alin ma't slno ay huwag siblhin. '



Itoag aKing faDi hiiiai magDabaio
aaig buh^y moy tiyaoi ipa ailisko

ftng sttlat at bita >5f
itamao ay walaiig taoBg na|akiti.

^

Nang ito;y duiaatiiig Ba/konde. ratiieio

sabihm aiig tuwa ii£ di .min^agKanp,
gumanti nii^ *f^ilt^ Oit^ %^^^ k|^i^a(Jo . J

"
,

oaadlang p^^l^mu^^

sap Agka ^|g ^i|n|kj'^^''^n^^ ^'

;'

^^

^^
.

. \

,

JantoagVh"m^hapffa. a^ tahat na

aagbunti^ na uaman itbngBi prieelda
,

para Tin n^ng^ ^p^^^mf%^^f^J^m'm ^ ,i .

a* Maria |.^q^^^, ^n|EJpin.»^»^j^n ^ ^ ^.. ^

para^lk na^|,mi6>|»JIW^ P^^

sa harap ratif;,fRl„a3^ ,^'n.Jih^M ,t)igla^

aang ^^kf^s f]^^Ti^M% pB^k ^p BPtya

at ipinahati^.,pa,.<|co^nH^^^^ ,.^,,,.,.., ,,

itong si Crq9j^;yjh|p.d\,nag-ap^^^^^^^

at piliap»<tinin? ,^aj,4i])dll) anghir^p,
ang m«rki3,,(|i-iii,iltfikr3;»^,Wa\aki aog ,h|bj»g

^a aa^wang 3lflifc!ka|j,|;i,i9kdi,^ha^akrhama^
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LaIo naog makitang hiodi kumikibo

ang kihaHna&ftwa*y korderong maimo,
kung hindi timtima't matibay lia puso
iiininga naug m*rke3 «y halog rpagopo,

Sa malaking Inmbay at dalang plghati

nltoag sl Grieelda sa aodk na bunyl,
aa saril! latnang uang kaniyang budhi
(li maipahayag niya*t isaDg|unl,

Aog mark^i Gualtero isang araw baga
miiliug sumantguni dito kay Grleelda,

tikis na pagsubok si tintang as^^wa
gaoiito ang sabi na iplnagbAdya:

Mataki an yang aking kahihiyaa
m manga pr5vado ^t konsejong tanaO;
ako raw aj hindi nila igagalang
ang bagay na Ito sa iyo'y dahilan

Ako'y sinisisi nang buong Lisboa
lahat na jg sakop ko hanggang sa Bspaoa.
kMdg auo at akoy nayag nag-asawa
^a isang para moag hamak na yiliana.

Kaya nga nang aking maligtasan ito

ang muling pahayag nang markes Gualtero.

wlka kay Orieelda hayo ka na liayo

ang luma mong damit ang siyang dalhin roo

Ano pa at nais itong si Grieelda

na hindl tnmutol sa sintang asawa^
a0g kftii ukha'y agos aog luha sa matm
ane tinungo niya ang tahanang vllla.

Haios ikBmatay ang kinamtang hirap
s^entenela n»ng mtaTkes la asawang liyeg,

ang nat*^^r^f d»fe p^'y ang dalawang anak
aa hhdl maklta aiyang hinahaqap

Alin kayang loob ang hlndi nHasindak
alin namang Uo ang hindi mahabag
dito sa naratir R n-ssap't nang palad
ang Diyos na Poon ang siyang may gawad
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Naag slya'y dumiting ka'y Juaii!culo

sagtasaog di hamak slya'y pinagsino,
bakit ka auiya ay nagkagauito
pinapag iBk ka naog markoB Gualtero.

Bakit ang idapiing aking pinapansin
ang pauanamit mo'y daig ang aiipin,

Oriee daog anak ko'y bakin baga bakin
nagkaganito king liiimdrap sa akin.

Aaoog oai^lng sala sa markes Gualtero
anong kamalian ay ang gina^a mo^
di baga markesa sa korte't palaeio
baklt urauwi ka dito ea villano,

Kung kahima't ikaw ay naging markesa
tloinghal nmng madla sa reiaong Lisboa,
ang lagay mo buneo anong pagkamura
mabuti pa uaman ang isang pastora.

Kawangis mo bunso at nakakamnkhi
ang lagay at aoyo nang ibong mababa,
@a pdbo at fenix kung sumalamuha
marahii ang siya ang pinagsiBila.

Ang lagay mong iyan nakalagim-laglm
na di ko mabatang tingna't panuorln,
slno kaya bagang hindi makipansln
biglang lumiwanag at saka nagdll!m.

Ang damit moog tyan na nasa katawan
magallng pa mandin anp lyong iniwan,
mabutl anlya't aklng iningatan
at kung hindi sana'y wala kang dlnatnan.

Hayo na bunso ko't magbihls kang tambing
alisin mo iyang damit nang alipln,

maralita ako'y di anong gagawin
kaya walang bagoog dinatnan sa akin.

Itong s! Cricelda*y hindl na nagsulit

naay isasagot may hindi na umlmik,
hindi na blnuka ang kgniyang blbtg

ang hiyang malaki ang slyang gumllt.
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Di ko pag-aanhiu itong si Grieelda

kong liao nang buwan doon sa aldea,

ang kaniyang gawa sa tuwing umaga
maglako nang gulay at oiaug^a leehugs.

At sa markesado^y papasok na tambint
tanang lako mya ay dooo dadalhin,
at kapagkabili agad uuwi rin

mangungusiaa na't ama y pak&kanin.

Ang bagay na yao'y namamaBdaii pala
nang markes Gualtero Itong si Grieelda.

sa tuwi-tuwlnay kung s!ya'y roakita

ang luha'y nananaw sa daiawhng naata.

Dili naman @iya makapagparamdam
na mablgyan ba|a nang anomiin bmaLg
alya ay gum^wa nang paraa't lalang

ang isang kriyado'y siya g Inutusan.

Pinababaotayan si isang ala^^d

itong sl Grieelda kung masok ea eludad,

ang lahat nang lako ay bibilbtn d|ad
at pagbabaytran nang maraminp pilak.

Malaki ang tuwa nitoDg si Grieelda

na sa araw-araw kung slya^y magtinda,
di na maglalako doon sa kal^ada
palibhasa'y dating natatalaga na.

Ano'y nang dumating labing-tatlong taor

doon sa aldea nfnR pagkaparoon.
iumaplt ang araw tadhanung panahen
manga an&k niya na Ipinattpon.

Agad nagpadala ang markes nang su!at

sa relnong Granada sa kaniyang* hlpag,

Ba konde Panlelo at sa manga an^k
ang sabi ganito sila'y makimatyap.

Oh^ kondeng roarangal bunying D. Panleio

kayo^y magiigayak at biglang parito,

dalawa kong andk ay Ipagsama mo
magslpagcarrosa*t kayo'y hihitin ko.
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At i&pagkaH dito'y may mal^kiBg Sesla
sa booDg kondado nang reinong LUboa,
^song habiiin koog ddlawang sampaia
maging paralnmang taDghaliB naeg mata.

Ay nang maganap na aog lahat naog iim

magbagong akala mg markea (Gu^^ltero,

iiaglakad aa siya^t doon napatungo
sa bahay nang pastpr na qI Juac|ciilo,

Agad tinapataDg tieawag pagdaka
manaog ka rho aniya Orieelda.

m aking palaqio'y inay malaking fiesta

abulnyan ako at eiya kong pitft.

Bapagka miramlng aking pao&nliin
taga ibang reiooog sa Granada*y galing,

ang isa sa rooa ako'y kakagalin
sa isang prlneesa na duo'y dayatiiig,

At mayroong sulat na gaU©g sa Ri3Pi]a#

padala la akin nang mahai iia papa/
ako raw ay dapat makapag-asaw^i
kung sa anak htrl at maoga priiieos^.

Saggt ni Orleelda'y kung siya nipng hiliiig,

mangyayari bagang di kita ausundin;^
^^

kahima't mtpait sa puso*t panimdim,
|

d^dalitain ko*t aklDg tltilaiu,

Kaya ko dinabi oang matalaBtaB mo
ang muling pahayag nang matkes Guiiltero,

ikaw ay paroon aa akiog palaeio

oang makatulong ka nang dama t eriado.

Nuwi na ang markes na nagpatiiluyaii

itong sl Grlealda'y suraupod na namao^
ginawa ang madlang manga katungkulan
inanga paglilinis sa loob n»ng bahay.

Ipinaghah^nda ang lalitt ntiig bag<^y

tanang gagamitieg manga kasangkappii/
ang damit nang piHrkes ipinagklai^i^y

ta isang lamesa doon plnaghusay.
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BampBtig IsiiBUot nang bagoBg inarkega

uy ieiilagay ria dooii sa Itemesay

lliaagyau naog tabiiig na may kolgadura
aMg lahat oaiig silid at sampu naDg sala.

Saka linatagan nang maiiga damasko
telang maririkit at hilo de oio,

giuto inaud og laiitiij kuDg tiD^^OBH e&ng ta<6

iiikat mama^og aug alinma t &^uo

Naog mahandaiig lahat aydumitiog namai
i^eg isaiig carro8a na oakai si aw,
m&y mauga bandeia likoii ht htrarao
at maoga musiko na oagkikantahaa.

Aog koode Paoielo'y eiyang naiululan

at il Dtna Maria ^iiuipu m 1> ^u^n,
iliaog tat.o looy lag^akai^gapay ,

daig aog kometaog aroW ua sum lang.

Matanto oang markeg ngaso'y dumiting oi

Aiig earroaaog galing m r^'Inor^ Gianadat
maiaki aug tuwa't mdnga pagsisaya
lalo naug makita andk ua oaiawa.

Sakti si Orieelda ay agad tiuawag
mana't tr^nawin mo't papdBok sa e udad,
ang prineedaug galieg sa (^rangda'y bohat
na kasing uri ko ht dligoiig maliai.

Kaya aog wlka ko ay umabuloy ka
dito sa palae o kung siia'y mapbik na,
Ikaw ay magsilbi oa isang kriyada
magdulot oaog tubig ea in^ ong @efiora.

Fag*uusap nila ay karingat diDgat
ang tat^o ay biglarg sa hagda'y nanakyati
sioalubonR nila at binating agad
itoog si Cricelda*y bande^a ang bawak.

Naog matipoi Ito'y nagelpagloklukan
sa kaoi-kanila na sliysng uupan,
at sl D. Panicio*y iiyang kaagapay
Eing bunying prineipeng ngala'y si D. Juan. 3
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Kaagi^piy oamang naiipo sa siiya

oaog mahai na marleeB ay si Dofia Maria,
ang manga prIvado't coDsejoBg laliat na
pawang natutuwa at iian|agsa^a>i.

Si Orieelda naman ay umaalagad
na naaalikoran palanggana'y hawak,
ga manga usapan ty Dakikimatyag
at tumatalima sa utos na lahat.

At sa tuwi-tuwing kaniyang makikitH
yaong si D. Ju4n at sl Doua Maria,
malaki ang tuwa at kung ano baga
dangang di mangyari !big yakapln oa.

Halos hlndi ibig ang mata'y alisio

nang dalawaDg an^k sa ina'y pagtittgin.

at ang ind nlla naman ay gayon din

aog tuwa nang loob d! sukat sablhin.

Tinawag nang markes itong si Grieelda

si Doiia Maria'y ipinakilala,

Ito nga anlya ang iyong senora
ikaw ang utusan magsilbing kriyada.

Dlto sa palado ay matitira ka
at aiagaan mo ang i^l^ing asawa,
walang uutusang tatawaging iba

kungdi ikaw lamang ang siyang talaga.

Sagot n! Cricelda*y balang kalooban
susundin po kata altesang marangal,
di siyang salamat kung ang taong parang
magsilblng kriyada ninyong manga mahaL

Maraml at madla ang nagkakapalad
ako ay bukod n%ng kaiba sa labat,

ang aklng linakha'y kaparanga't gubat
sa real palaeio ngayo*y naging dapat.

Sa sagot na yaon nitong si Grieelpa

nalaglag ang luha ni Doiia Maria,
anong butlng asal dunong tumalima
nang babatng ito bagaman pastora.



Sa markoB Grualtero namADg oamamaBdiEi
ka> Dona Mariang manga kalumbi&yan,
at gayon dia naman itong si D. Jaan
iinidlan nang sindak at kapighatian.

At Baka nangusap ang markes Gualtero
6 Dofia Maria ani^pang poon ko,

bakin baga bakln nagkakaganito
hiha mo^y nanatak ang dahlla y ano.

Sumagot dln naman si Dona Maria
BM markes Gualtero ang wiKlka nlyt,

malaking habag ko ^H iyong kriyada
na naiasalikod ang wika*y pastora.

Kung baga't loob mo 6 altesang mahal
hingl ko sa iyo'y mangyarini pakioggan^
sa krlyada mo po ay huwag ibilang

makasalo natinp kumain sa dulang.

Kay Dona Mariang hillng na mapilit

kasabay ang luha na namamalisbis,
hayo't magbihls ka ang wika nang markes
ang damit mong luma ay iyong lalis.

Sft oras na yaon itong ai D. Juan
sinidlan nang slndak at kapighatian,
kungdangan ialakl loob ay matibay
pumatak ang sa pighating tangan.

Nang makapagbihis itong ai^Grieelda
agad pinaupo sa luklnkang sllya,

lahat nang doroo'y pawang nangagtaka
sa pagkakaparis tatlong mag~Iina.

8a pagkak&wangki at pagkakabagay
nang taba.'^i nang mukba anyo nlla't lagay,

Isa ang tikas nang pangangatiwan
balanK makakita'y nagkakanginamanghan.

Si Dona Maria ay kung pagmalasin
Btka 81 Grleelda naman ay gayon din,

ang nakakamukha*y ang mnaga bituin

nangagkakaisa ang kanllang ningning.
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D'to m nigwika iing oiarkes GualterO'

Orleeleia ini}'a t>tio atig tiigio mo^
kay Dufia Maria t dini Bm laisy ko
aa iyong senyora at marka^ang bago.

Sagot ni Grieelda'y kundari^an rf a lasinam^l

gU5&t niyaring pueo^y di ibig ci>amlauig,

tEg wiuika nlya^y oh Virg«ng uaraiigal

Auo khya yaring naratinp naog buhay.

Ito ang wika ko mibiinyinf altesa

punoop sinusiiot d nang bvioi>g LiBloai
%h mahal na kondeog bantog sa GranadE
m manga grAHdeg po hinpl IiG*y ju8tici»,

Na kung m.^ngyayari itong «king hllliig

i»g akioi kerelya'y inyong paglmiDgin,
mi ka^akdalao man bubay ko^ atlgin

yariog BentimierHo*y hindi malil''hin[i,

A'ig iagot nang markes bb lyong tliiiira.)ii

ooiEOgyayAri bapsnp di ka pakikinpian,
maoea escr5b*no'y ttnswag psi^kuwan
At pl lapaglining nsng denriandang alay.

Ha^yo't ipatulo*y haio mon| kerelya

mg may kasalauan ay BaT>g makii&la,

%t walang deferifior na roakasai^aiip pa
m dl palalal^^an nang tapat na du^a.

Doon po ea aming bamak na aldei

ang kiuaglsnan ko kay arn4't kay^.lnli/

ay may hilamanan na isnBg laiuerta
kiniAwii^ilihin nang haring Sgulla,

Di ko pag-aanhin sa laguertang yaoE
marami at madlang nBgsaBadyaoig ibon,

dl na umaalls m umaga't hapon.
pftghiga*t pagtulog mnnpa pag-uulong

Sa madlang doroong nangags'paglakbEy
ay may isa siya bagang kirialugdan,

Is^ng abang Ibon na b%ba'ng ounay
slyang kinaaama m ggbi at araw.
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Bi habatig panahong pageisama eila

Itoug ab*n{ puoay oa^l hFt uaniunga
AOg und'y latali't babtl i^ng isa.

Nang m^gsilaki n^'t mEgkibalg'h^bo
aog kaili3kliin->ftwa*y siBiw uaDg ava,iiry,

pagdaka*y kimihft*t plrmtlan nai/i?, uio

ito riog dgalla aag "^iyaog nHgiilo»

Siaunod. aog Iblg naeg ilopg ^gnlla

at iampu naog puniiy ibig Ir^sm^y pa,

mg oasa nang loob sa tuwi-tuwl oa
pataini at kitiau oang ta^gang hlniDg®.

ItG po ang siyang kerelya ko ngayom
verbal na morlal"na kuknoang ht^tol,

yamaog Jaez kayo at real promotor
sa senteueia nlayo ako'y nmaayoo.

Ang wika nnng markes sa kQiiseJo :iiijii

sa maaga privar1o at ^ba't iba pJ,

ngayon ang hatol ko*t bigay na saBteeda
kung buhiiy ang utang buhay rin aog dns%

Pawang naparoaitig ang, taoaiig eonsele

ft* ang katipunan 8a real kabiido,

at gayon "din namio ang konde Panlelo

dlto kay Grieelda iiltoag p8g¥everso.

Ano*y nang aa matkes na mipag»akal»
ang bapay oa lto*y sa kaniya ang t^iim,

igad namalii^bis sa mata sng luha

at saka *nanfu9ap ganito aog wika.

Crlce!da aalya'y pabayatn m'iioa

ang bagay na lto*y p^mmnn bagt^

makiraHn itiwang Itong akliig iesta

mk% ko hatulan ang lyong kerelya.

Sagot nl Orieelda'y bakog kaloobaii

ay aking suaundln 6 markes na malial,

siyang pagtindiog oHoDg Bi D« luaii

%ng wika'y ii|ayoB din ay iyong hatola©
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Di ako kakaio dito ea lamesa

kuiigdi mo yariin ang lyoiig senteneia,

ako aag d<^fensor naiig abaDg pastor&
sakBt ko aog Kriis naog aklng espada.

Ang kasakdalan ma'y magkahalubilo
dito si Lbboa ang lahat nang tao,

ngayon din anlya'y gawin ang preeeso
hAtuIan nang tapat ang alin ma^t sieo.

Ang mahal na marios ay nahintakntaiii

m gayong wiaika nitoBg si D. Juan,
hintay ka aniya't loeb mo*y paghusay
at nang matanto tno aag kadahilanan.

Ako uga anlya ang haring 4guila
na iplnagsumboBg nttong si Orieelda,

at kiyo rln naman ang supling koH bunga
tnahiwalay kong malaong araw na.

Siya nga ang punay namuko^t nagsupliBi
tindlg manga bonso at inyong kilanlin,

sa tuwi tuwina*y nagugunina rin

pinagbantasn kong buhiy ay alisin,

Pagkawikang gayon nagtindig . ni agtd
@i Dofia Maria lu^a^y nalalaglag,

sl D. Juan naman ay biglang nagbuhat
sllang magkapatid ang ina^ niyakap.

Nagsabay nag»wiki an&k na daliwa
panginoon naml't maralltang iu^,

habang araw kami pinapangullla
na di mo.natingnan nang dalawang mata. '

Ano ba|;aQg aming oaging kaetl^nan
na @a amlng ind y niging kallluhan.

at hindi na namin nakita/t nioaasdan
nahiwalay kami na mahabaug araw.

Oh manga bunso ko wlka nl Grleelda

na pinamnhunanan nang aking hinlnga,

aug bagay na ito*y dl ko maging saU
aywan la markes poon ninyo*t am6
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Kung ioyong mataoto yata't matala^^tas

plnagdaaoao kong dalita at hlrap,

ang luha man oioyo sa bakas oaog }amak
babAloog s& mata't magkakaoialagiag.

Yamaog manga buoio kayo'y narito oa
nakita oa oloyo maralitaog iiiA,

ea oras na ito'y ialong ibig ko pa
maotaB makitil ao| taogaog hloioga.

Oli maoga buoso ko kayo'y umuoawa
sadioaaoao koog hirap at dalitSi

pangaoganak ko oa ay siya naog mula
HA araw at gabi kinakary lnha.

Nang magkaedad na kayoog ilaog buwaiii

ang maoga buoso ko sa aking kaodungan,
klnuha oang markes at papataio daw
at sipagka't ako'y tficog hamak laoDang.

IkinabAbaba oaog puri ko*t honra

at sapagka't akoy hamak oa pa^tora,

aag maoga aodk ko'y wala raw halaga

hlodi igagaling oang con8eJo niya.

Nang magkagayon naog kayo*y maghiwalay
pioauwi ako sa aking magulang,
ang idioagdag pa ako'y hioatulan

Inaiis aog damit sa akiog katawao.

Aaohin, ko baga kinuha raan niya

iapagka di akit ilya aog may gasta,

ako'y pioarooan sinundo sa villa Z
muwi sa palaeioH mtgsllbing krlyada

Na ako'y parito't matsilblng «liplo

maghanda sa dulaog nang man^a ptgkalo,

at darating kayoog tnaoga panauhin
taga Ibaog reioo sa Granada'y galleg

Ito nga bunso ko ang malaklng slndak

ga puso ko'y laso't mabisang kamandag,
malaking tuwa ko at pasasalamat

sa Diyoa na poon at sa inyoig lahat.
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Aog sagot ftt wika m Dona Maria

ikaw nga ang siyang tunay uamlug m&,
aialaki Dgaug hirap ang yoiig b oata
dmliilae sa amiE kung ksya naiBura.

Lagty iiamipg ito^y mnktibHyBd kaya
m mau|a h!rap mong lyoog diualita,

niaDlBgkaniamsDghBn eug deiToDi asdla
At ntiigageitiilo sa sioa^a BBg liiha-

liiiio liaiig maogysap itoDg i^i D. luae
sa litrip uBtig mar^es bI oan'l kBpisaaan,

kyndaiigao ikaw po'y ann^ kioi g. naturan

ftog hirap ei Io4'y,lyo'g blo»y8Tan

AllDg kayaBg puBO aug h'Ddi mahabag
at alin aug iuhang hitidl malalaiiag,

EBatltiii kaya naug para koog aB^k
lEEaDg paika^abl naeg ki^y 1»^»! hfrap,

Wika ni D« Jijan ua ipina^bidya
laklog kapalaran nang re'uong L'sboa,

at aking iinatniDg buhay pa el lrfc

n» keog hlndi di§in giounaw ko sa»a.

Nlayon aog taoong ko sa smS loog malia!

sa kataasan mo't bunylr'g kamahali.
kilDg ang aking in&*y pak'^kle^mahaD

tl knag hlnll nama*y akiog mBalainan.

Ang tiigon BMng- msrkes bayaae na iyai

sa relnong iba pa'y «Brig' di mamabyan,
oiiinti bsRsog hirap naPE glntong* dilisay

Ihalo ga hindi kaarit kipantay.

ItoBg sl J). Jua'y gsimagot wa blgla

oh mahal na mtrteg na di m»tii)pkala,

ang rein.ong Lisboa Bang hindi masira

bagohlo mo ljang sabi mo at wiki,

Knng a^g Aming lni'y dl ka nagkakanBRil

lalhanap kami nang amAng may iiri,

Ikaw aming smi ang dl na iiagw»rl

si n.aging asawa^y Mndl na pumlli.
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Kting babigohlE pa aug lagiy ni m&
mm dl ibibilaog sa oianga marke^ai

m.mg mafnat.iiy ako'y laloDg iblg ko pa
mtkug di ko makita pagkaalinmra.

Pagdaka'y Bagtiiidig aBg koDde Piiiiei^

al m kagolobio, ay oagbigay pftjo,

wiks kay De Jaa»' aiig' ba!ifelay ako
ipagpaomaehiE aiig bagay nn ito.

Oh maha! na oiarkes loob mo*y paghcii8f

mn,g ala-ala ka ^a dl katDwiraii^

ij0 poog bagohie akala isioAg iyan

mg ^:ii.ioga aaak mo'y oaog hmdi magdimdam.^
Itong m Oriee'da'y baianiiii p8>stirs

Ikaw iiaoia'y markea ay rdo pa baga,
^ia p*gkababi€i aog purl at hoiim
laa ^a 'iyomg lahiit aog honoreB alya.

Di ikab&bab^ oang kamahalaii mo
msghloahoa ka po sa bagay Ba Ito,

mt huwag ttlikdan iyoog sakrameiito

m Diyos Ba Poob iiang di maglng kargo,

Pigka i&biiit gayow naDg koRde Paeiele
malaglag ang luha nang markea Gualtero,

soiiya Grleelda ako*y yakapio nio *

iG^iiyoii ko oataBto loob mo'y totoo.

Ang poio mo pala'y dalg ang pitalisa

ift ti>*ay at tfga« ay di mipipisi',

talagaog pagsubok at aklag ps|tiB|i»

sa kabaitan mong iiiingat ua lihim

Ay k«iog. kaya iig^yon nmg hingl ko*y ttwti
mt sa ioyo oimang akiog maoga an&k,

Egayon ko oatioto t akiiig uitalBBtati

elaig aog pmtalim ea tibay at tlgaa.
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Kaya manga bunso ang magaiiiig egayoKr.

ay sa Inyong nuno ay magsisaUiboBg,

dito sa palaeio ngayo'y magkatlpon
magsasama ta^onp n:i(babaiig p&nahon.

Bapagka ugali't dattng katuwiran

ang markas Giialtero*y himuhod pagkuwan,
ang dalawans ao^k ay gayoo din Bamao
sa kauiiang nuuo y humalik nang kamay.

Nang kay Juauiculoug makita ang gayoE
agad igiiiawad mahal Da bendi^yen^

naugagpasalamat sa Dlyos na Poon
ia pagkakaisA at pagkakaayon.

At 3aka nangusap ang bunying alteea

yayamang kayo po Dfayo't narito na,

ang dapat sa iyo ang isang geneta

mayordomo ka po dito sa Lisboa.

Nagsama na sila doon sa palaeio

itong si Grieelda't ang markes Guiltero,

umuw! na naman ang konde Panleio

yamang tahimlk na at wala nang gulo.

Ito na ang wakas slyang naging hmggm
buhay na nasapit nltong si Orleelda.

^^K tlgas nang loob na dl na|kaiba
8t dunong sumunod sa asawa niya

Dito po sa ating pagkabuhay n|ayon
ea madlang iba paag manga marurunong,
aling kayang puso ang di maiinggatong

nagtiis nang hirip mahabaog panahon.

Palibhasa'y hamak ang imbieg pastora

nagtils nang gayong pagka-alimuri,

ang tsinapusong ploigtibay niya

ang magpakumbabaV palad na magaiidi.
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Itlgll ko Ba po*t dlto ko It&haii

siiidiplos at mtisikos iia BtklklramdaiB.

kayoBg tituladod sa duoong at alaiB

magiBg kompoBitor sa sabing naikiilaiig.

Itatahan ko Ba yaring ialita ko

parABg habldBg muutl it ak^og deBkargo,

may kapiBtaBan iBa*y naara kay ArqiilBCi

magtakip nmg miikha 8a kapiiw» tao

.KATAPUSAN

I

v^-^f%o

^ «iMU. <s^
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. p^ g^YO BALO m SORIAMO

i '^^ ^^^S taegliig paiimbagaii m buoag
I Piiipiiias iia iiagpapalimbag ng mga
«^ piii*t maririkit ua kath^ag t&gaiog im

nageluduiot iig iiaw sa isip iig bayang
mangbal,)asa. Ang pagpapaiimbag na
it6*y piimmumuhunanan namin ng

malaki ugunl^t hindt namin niiilingdii at pinanghi-

hina^angao^ pa.libhasi.*y wal& kaming ib^ng ha«

ngad kuiig d! mig nmkapagiingkod sa bayan sa

pamamagitan n|'"'pagla!athal& ng mga aklat na
nagtuturd t?a mga tao ng iandas na ^dapat n'Mng
iubaybayin sa biihay» Snsamantalahin aamin ang
pa^kakataong ito upanp pasalamatan ang pag-

tangkilik na sa ami'y ginagawi, ng makapal na

•ukL
Sa mga aklat na F'-^m nung iialimbag dito

ny kabilang it6ng mffc sumusuBod: Paneho Yi*

l!a, ni BeHo Muben; R~j.hi|j,ifc sa Gintd, D&hil

m Pagibigp Sa Gitn4 n^ Lusak, at Hulin^ Araw
ng Isang Bibitayln^ mgi. halaw ni G, Chanco;
Lalaking Uliran, Isa -pang Bayani at Elyy ni J,

L. Arsdwals; Ang Buhay ay PagM)ig, Sa Laot

«g Pagsu-suyuan, ^Puson^ Map^daraya (dalawang

aklat) ni H. Ignaeio; Unang Pagibig (dabwang
bahagi^) ni Yaleriano Hemandez; Munting Dieeio-

nario al Poekat Dietionary—English-Spanish-Ta-

galog, ni Solronio G, Galderon; Naluoy na Pa^«

ginta at Sampagitang WalAng Bang6, m Inigo

Ed. Regalado, at ib^'t ib^. pa. '•

Kam! rito'y may isdn^ aklataB na ma^arlng
dulug^-n ng UMt sa pagbihill^ d! lamang ng mga
aklat na \j&n kungdt nam^n rig mga sarlparlng

nobelnng kastilA at ib^ pf\nfi mga aklat at kaga-

mitdn Ba pagsulat. Sa pamamagitan ng pakyawnn
ay mn.Af^r\n^ ma^adyA o 8!imulat kay P. SAYO
BALO Wl SORIAWO, sa dasng Rosario b!i. 225,

Btnundok, Msyiiils.
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